ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO LANÇA CHAMADA PÚBLICA DE
PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2020
• Distribuidora vai disponibilizar R$ 10 milhões para projetos de clientes
comerciais, industriais, poder público, serviço público e iluminação pública;
• Inscrições da chamada pública estão abertas até o dia 25/01
São Paulo, 17 de novembro de 2020 – A Enel Distribuição São Paulo, maior
concessionária de energia elétrica do Brasil, abriu as inscrições da Chamada Pública de
Projetos (CPP) de Eficiência Energética 2020. A iniciativa disponibiliza aos clientes da
concessionária de energia elétrica a oportunidade de apresentarem projetos com foco
no consumo eficiente de energia elétrica. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de
janeiro. Serão disponibilizados pela empresa R$ 10 milhões para iniciativas dos
consumidores.
Financiada com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Chamada Pública torna mais transparente e
democrático o processo de escolha dos projetos e obras implantadas pelo programa. O
edital está disponível para consulta dos consumidores interessados no site da CPP
(https://enel.chamadapublica.com.br/), que terá um link direcionado para cada uma das
quatro concessionarias da Enel no Brasil.
No dia 8 de dezembro, a concessionária irá promover o Workshop de Chamada Pública
de Projetos para explicar como funciona a CPP e como os consumidores podem
participar da iniciativa. Este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, a iniciativa
será realizada de forma virtual. O link para o evento será disponibilizado aos
interessados dentro da página da CPP no site da distribuidora.
Como participar?
A CPP 2020 será realizada em apenas uma fase. A seleção das propostas que irão
compor o PEE da Enel Distribuição São Paulo passará por uma análise e classificação
dos projetos, que irá levar em conta a documentação obrigatória requerida, a qualidade
das iniciativas e a pontuação atingida de acordo com os critérios estabelecidos no edital.
Poderão participar da CPP 2020 clientes das classes comercial, industrial, poder
público, serviço público e iluminação pública, que poderão submeter projetos entre R$
500 mil e R$ 2 milhões, referentes aos seguintes temas: troca de equipamentos por

modelos mais eficientes, modernização de sistemas motrizes, instalação de
aquecedores solares e sistemas fotovoltaicos, modernização de sistemas de iluminação
e refrigeração, entre outros. A execução dos projetos selecionados está prevista para
ocorrer entre os anos de 2021 e 2022.
A classificação dos projetos habilitados segue metodologia definida pela ANEEL, por
meio de uma Comissão Julgadora, que irá analisar e pontuar os projetos submetidos de
acordo com os critérios estabelecidos em edital. Neste ano, os projetos também
receberão pontuação relacionada ao tema da Economia Circular.
Na CPP, os projetos selecionados serão 100% financiados pela distribuidora. Essa é
uma grande vantagem para os clientes da Enel Distribuição São Paulo. Isso porque as
iniciativas proporcionarão uma redução na conta de luz sem que tenha que desembolsar
recursos próprios para que sejam implementados.
O Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição São Paulo existe de 1999 e
já investiu aproximadamente R$ 928 milhões em 388 projetos com foco no consumo
eficiente de energia em equipamentos, instalações elétricas, processos, ações
educacionais e usos finais de seus clientes.
Ao assumir um compromisso público com seis dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, o projeto da distribuidora, Enel
Compartilha Eficiência, coloca em prática uma iniciativa que colabora com a melhoria
da eficiência energética, impulsionando o ODS de número 7, que consiste em assegurar
energia confiável, sustentável, moderna e a preço acessível para todos.
O PEE da Enel Distribuição São Paulo é regido pela Lei n° 9.991, de 24 de julho de
2000, e regulamentado pela Aneel. A legislação determina que distribuidoras de energia
apliquem anualmente 0,4% de sua receita operacional líquida anual no desenvolvimento
em ações de eficiência energética no uso final de energia elétrica, através de projetos
executados em instalações dos consumidores.
Serviço
Lançamento da Chamada Pública de Projetos (CPP) de Eficiência Energética
Inscrições: até 25 de janeiro
Site da CPP: https://enel.chamadapublica.com.br/), que terá um link direcionado para
cada uma das quatro concessionarias da Enel no Brasil.
Sobre a Enel Distribuição São Paulo
A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A
companhia é a maior distribuidora do país em número de clientes e atende 7,2 milhões
de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo,
incluindo a capital paulista, um dos principais centros econômico-financeiros do Brasil e
do mundo.
Relações com a Mídia
Tel: (11) 3330-3815/3823
e-mail: imprensasp@enel.com
Horário de expediente: 8h às 19h, de segunda a sexta-feira.
Para demandas fora deste horário, favor encaminhar a demanda por e-mail

